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Světlo

• ke každému zdroji se dá určit „intenzita světla“ – jednotkou intenzity světla je kandela Cd (z 
latinského svíčka)

•

•pro kolmý dopad světla platí vztah:
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BEZPEČNOST
• 4 Bezpečnostní opatření
• Při kapilární zkoušce se často používají látky, které jsou zdraví 

škodlivé, hořlavé nebo těkavé, a proto musí být přijata bezpečností 
opatření.

• Má se zabránit dlouhodobému nebo opakovanému styku těchto 
látek s pokožkou nebo se sliznicí. Pracovní prostory musí být 
dostatečně větrány a umístěny v dostatečné vzdálenosti od zdrojů 
tepla, jisker a otevřeného ohně, v souladu s místními předpisy.

• Kapilární zkušební prostředky a zařízení se musí používat s pečlivostí 
a vždy podle instrukcí dodávaných jejich výrobcem.





Normy potřebné ke kapilární zkoušce

ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČSN EN ISO 17635 Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály

ČSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady

ČSN EN ISO 3452-2 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 2: Zkoušení  
kapilárních prostředků

ČSN EN ISO 3452-3 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky

ČSN EN ISO 3452-4 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 4: Vybavení

ČSN EN ISO 3452-5 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení 
kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C

ČSN EN ISO 3452-6 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení              
kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C

ČSN EN ISO 23277 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou -
Stupně přípustnosti
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Příklady indikací kapilárního zkoušení
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Př. Tupý svar stupeň kvality C dle ISO 5817, byla zjištěna indikace následující indikace. Je
Tato indikace přípustná?
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Řešení: dle tabulky A.2 je určen stupeň přípustnosti 2X. Označení X předepisuje hodnocení
Linearních indikaci ve stupni 1. Naměřená hodnota je 3mm což přesahuje dovolenou přípustnost
2mm, svarový spoj nevyhovuje!



Př. Tupý svar stupeň kvality D dle ISO 5817, byla zjištěna indikace následující indikace. Je
Tato indikace přípustná?
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Řešení: dle tabulky A.2 je určen stupeň přípustnosti 3X. Označení X předepisuje hodnocení
Linearních indikaci ve stupni 1. Naměřená hodnota je 6mm což nepřesahuje dovolenou 
Přípustnost 8mm, svarový spoj vyhovuje!


